Trc nh hng ca dch bnh Covid-19, nhm m bo cho mi tr em c vui tt Trung thu, lãnh o S ã ch o các n v
s nghip trc thuc t chc nhiu hot ng phong phú, a dng, tr thành im n hp dn, b ích cho các em thiu nhi
rc trng, phá c.
Hot ng hng dn trang trí lng èn truyn thng
• Bo tàng à Nng t chc Chng trình “Rn ràng ón trng” t 14h30 chiu ngày 26/9/2020 ti sân vn Thành
in Hi vi các hot ng hp dn nh: hng dn làm bánh trung thu, trang trí lng èn, thng thc múa lân s rng và
phá c. Các em thiu nhi có th tham gia ng ký ti link:
https://docs.google.com/…/1QI5HYhMukzOgmCV9Fx8LbUOfa1F…/edit.
• Bo tàng M thut t chc Cuc thi sáng tác tranh dành cho tr em t 06 - 14 tui hin ang sinh sng trên a
bàn thành ph à Nng, mi ha s nhí tham gia np ti a 02 tranh/ 01 ngi. Ban t chc s chm chn trng bày ti
Trin lãm “Trung thu ca em” din ra t ngày 29/9 n ngày 05/10/2020.
• Nhà hát Tung Nguyn Hin Dnh t chc Chng trình múa ri “Vui hi trng rm” vào lúc 19h30 các ngày
30/9 và 01/10 ti Công viên b ông cu sông Hàn.
• Trung tâm Vn hóa – in nh thành ph t chc chng trình vn ngh tt Trung thu “Vui hi trng rm” vào lúc
19h30, ngày 26, 27 /9 ti không gian biu din ngh thut dân gian Bài Chòi di chân cu Rng, ng Trn Hng
o. Bên cnh ó, ti Rp Lê t chc chiu phim thiu nhi phc v Trung thu 2020 min phí vào lúc 19h00 mi ti, t
ngày 26/9 n ngày 01/10.
Các hot ng trên góp phn gìn gi nét p tt Trung thu truyn thng ca dân tc Vit Nam, ng thi ha hn em li
mt ngày hi m áp, ý ngha, tràn y nim vui, hnh phúc cho các em thiu nhi, nht là sau thi gian giãn
cách xã hi vì dch bnh Covid-19.
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1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

